MINŐSÉG. MEGBÍZHATÓSÁG. SZAKÉRTELEM.
QUALITY. RELIABILITY. KNOW-HOW.

AZ IGAZI EMBERI KAPCSOLATOKRA ÉPÜLŐ KERESKEDELMÜNKKEL, MINŐSÉGI
ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERMÉKEKKEL BIZTOSÍTJUK AZ EURÓPAI OTTHONOK
VALÓDI KOMFORTJÁT, ILLETVE ÜGYFELEINK MAXIMÁLIS ELÉGEDETTSÉGÉT

ALAPÍTVA / ESTABLISHED: 1990

BEMUTATKOZUNK /
INTRODUCTION

Mi más indok szükségeltetik ahhoz, hogy a több mint 25 éve fennálló családi vállalkozásunkat válassza, minthogy komplex épületgépészeti megoldásokat kínálva lehetővé tesszük minden nélkülözhetetlen eszköz beszerezését álmai otthonához, mérnöki design
elképzeléseihez vagy bármilyen építészeti és épületgépészeti projektje megvalósításához.

Why choose us? Sebők és Társa Kft., our family company has been
in business for 25 years offering complex building installation solutions, helping you purchase every indispensable equipment for completing your dream home, engineering design ideas or any building
and installation project.

Kínálatunkból a víz-, gáz- és fűtéstechnika, csatorna, ipari szerelvények, öntözőrendszerek, klímaszerelés, villanyszerelés és az alternatív energiák (napkollektorok, faelgázosító és pelletkazánok, hőszivattyús rendszerek) legkiválóbb, piacvezető termékeiből válogathat.

We give you an excellent choice of market-leading products in water
supply, gas and heating technology, sewerage, industrial fittings, irrigation systems, air-conditioning installations, electrical installations,
and alternative energies (solar collectors, wood gasifier and pellet
boilers, heat pump systems).

Szakkereskedéseink három helyszínen várják ügyfeleinket, ahol
folyamatosan bővülő termékpalettánknak hála, biztosan megtalálja hazai, illetve külföldi gyártók minőségi és megbízható termékeit,
legyen szó az épületgépészet bármely területéről. Felhasználóbarát
webáruházaink a lakosság szükségleteit figyelembe véve szolgálnak
ki online felületen.

Our specialized shops are open for business at three venues, where
our constantly expanded palette of products will surely help you find
quality and reliable products of domestic and foreign manufacturers
in any area of building installation. Our user-friendly webshops serve
customers via online interfaces, always keeping in mind the needs
of the population.

Országos lefedettségű viszonteladói hálózatunkat és saját tulajdonú üzleteinket a központi logisztikai raktárunk árukészletéből látjuk el. Továbbá saját, korszerű gépjárműparkunknak köszönhetően
akár azonnal képesek vagyunk eljuttatni Önnek megrendeléseit. A
kisebb csomagok célba éréséhez pedig futárszolgálat nyújt segítséget. Partnereink számára dedikált területi képviselőket jelölünk ki a
hatékony és gyors kiszolgálás biztosítása céljából.

Nevertheless, our reseller network with nationwide coverage and
our shops are supplied from the stocks of our central logistics warehouse. Moreover, thanks to our own modern vehicle fleet we can
deliver your orders even immediately. The smaller packages will
reach their destinations via the help of courier services. We appoint
dedicated regional sales representatives for our partners to ensure
efficient and prompt service.

Fontos kiemelnünk a tényt, miszerint a XXI. századnak megfelelő
integrált vállalatirányítási rendszert üzemeltetünk, valamint magasraktár kezelő modullal koordináljuk a logisztikát.

An important fact to point out is that we have an integrated management system in place, meeting the requirements of the 21st century,
and we coordinate the logistics using a high-bay warehouse management module.

Üdvözlettel,
a Sebők család

TÖRÖKBÁLINT

Sincerely yours,
The Sebők Family

DIÓSD

BUDAPEST

KERESKEDELEM / SALES
Amikor azt hirdetjük, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtunk, akkor
azt komolyan is gondoljuk: üzleteinkben szakértő eladók segítik,
támogatják vásárlóinkat a tökéletes eszköz kiválasztásában. Ezen
felül a Sebők és Társa dolgozóit és a cég szellemiségét a minőség,
megbízhatóság, a szakértelem és rugalmasság jellemzi. Mindazonáltal komplett építési projektek ellátását, a szerszámok és gépezetek összeállítását is szívesen vállaljuk az Ön kényelme érdekében.
Figyelemmel kísérjük a piaci újításokat, korszerű, egyszerű szerelési technológiákat (steel-press, firat csőrendszer), és természetesen
mindezek meg is vásárolhatóak üzleteinkben.

When we state that we offer the full spectrum of services, we mean
that literally: we gladly undertake complex procurement activities for
construction projects for your convenience. In our shops, specialized
shop assistants advise individual customers and assess the needs of
contractors; at the same time, our project managers offer support to
our resellers and engineers in every matter. Moreover, the spirit of
our company, our management, and staff are all characterized by
quality, competence and flexibility. We monitor the market for any
innovation and modern, practical installation technologies. As a result, the state-of-the-art products can, of course, be purchased in
our shops or ordered via our webshops.

ELŐNYEINK:
Raktárkészletből való azonnali kiszolgálás
Több mint 20 000(!) különböző árucikk hazai és
külföldi gyártóktól
Épületgépészetben jártas technikus kollégák
Egyedi és különleges termékek beszerzése
Törzsvásárlói kedvezmények
Szerszámok bérbeadása szerelőinknek, kivitelezőinknek
Kedvező, akár ingyenes házhoz szállítási feltételek

ADVANTAGES WE OFFER:
Instant service from warehouse stocks
More than 20,000(!) different articles from domestic and foreign
manufacturers
Experienced building installation technicians
Procuring custom and special products
Discounts for loyal customers
Tool rental for our plumbers and contractors
Reasonably priced, even free door-to-door delivery

SKINPRESS PEX ÉS ALPEX CSÖVEKHEZ

SUDOPRESS SZÉNACÉL, INOX ÉS RÉZ CSÖVEKHEZ

CONNECTIONS

Minőségi,
korszerű,
energiahatékony
megoldások
a szerelés - és
szabályozástechnikában.

SUDOPress Carbon steel

SKINPress PPSU

SKINPress Gas

SKINPress Brass
SUDOPress Stainless steel

SUDOPress Copper

Visu-Control®

Újrahasznosítható
préselés jelző gyűrű

V-profil
Visu-Control®

Jelőlés

Dielektromos védelem

Préselés jelző gyűrű,
biztosítja a présfogó
pontos helyét

Márkanév
Átmérő
Tanusítvány

Szabadalmazott O - gyűrű
Fűtés : EPDM
Szolár: VITON

Cső illesztő tok

COMAP SENSO
TERMOSZTÁT FEJEK

60 éves
gyártási tapasztalat,
magas fokú
felhasználói
elégedettség.

www.comap.hu

Ónozott felületű idomtest

COMAP RADIÁTOR
SZELEPEK

Kémlelő nyílás

BIOFLOOR FELÜLETFŰTÉS

BALLOREX STRANGSZABÁLYOZÓK

SZÉLES VÁLASZTÉK EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG

AZONNALI TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS TETSZŐLEGES BEÉPÍTHETŐSÉG

TERMÉKKÍNÁLATUNKBÓL /
HIGHLIGHTED PRODUCTS
A nagy hatásfokú kondenzációs fűtési rendsze- The new generation of high-efficiency condenrek új genercáiója, lakossági és ipari felhasz- sing heating systems for residential and industrial use.
nálásra.

PVC KG csövek és idomok / PP csövek és idomok / KPE csövek / PP-R csövek és idomok /
Kábelvédő csövek

PVC KG pipes and parts / PP pipes and
parts / KPE pipes / PP-R pipes and parts /
Cabel protector tubes

TERMÉKKÍNÁLATUNKBÓL /
HIGHLIGHTED PRODUCTS

A víz szavával

Pioneering for You

A Wilo több egy egyszerű
szivattyúgyártónál…
Egyet jelent a német minőséggel,
megbízhatósággal, tradícióval.

ELÉRHETŐSÉGÜNK / CONTACT

Sebők és Társa Kft.

Épületgépészeti szaküzlet /
Building installations Store
2049 Diósd, Balatoni út 53.
Tel/Fax: +36 23 382 219
Email: diosd@sebokestsa.hu
Nyitva tartás / Opening hours: H-P: 8-16, Szo: 8-13
Víz-, gáz- és fűtés szerelvény szaküzlet /
Water, Gas and Heating Technology Store
1096 Budapest, Haller utca 44.
Tel: +36 1 797 5804
Fax: +36 1 797 5815
Email: haller@sebokestsa.hu
Nyitva tartás / Opening hours: H-P: 7-16

www.sebokestsa.hu

WITH OUR EMPHASIS ON REAL HUMAN CONNECTIONS WE PROVIDE COMFORT
FOR EUROPEAN HOMES AND SEEK MAXIMUM CUSTOMER SATISFACTION.

• 1252 • www.jsmagyarorszag.hu

Központi iroda, épületgépészeti kis- és nagykereskedés, villanyszerelés /
Head office, Building and electrical installations
2045 Törökbálint, Kinizsi utca 28.
Tel: +36 23 337-718; +36 23 510-393
Fax: +36 23 334-393
Email: info@sebokestsa.hu
Nyitva tartás / Opening hours: H-P: 8-17, Sz: 8-13

